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OPONENTSKÝ POSUDOK

k inauguračnému konaniu Doc. Dr. hab. Jan Antonina Rutowskeho, PhD.,
v odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo

Posudok som vypracoval na základe menovania za oponenta po rozhodnutí Vedeckej
rady VŠZaSP sv. Alžbety po podrobnom a dôslednom preštudovaní inauguračných materiálov
Doc. Dr. hab. Jan Antonina Rutowskeho, PhD.
Pedagogická prax menovaného je rozsiahla, ako vysokoškolský učiteľ pôsobí od roku
2004 na rôznych vysokých školách/univerzitách SR a v Poľsku. (Fakulta zdravotníctva KU
v Ružomberku,

VŠ Zdravotníctva a Sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, PWZS

v Tarnove či LF Univerzity v Rzeszove). V roku 2014 habilitoval na VŠ Zdravotníctva
a Sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore VZ, od roku 2016 pôsobí Doc. Dr. hab.
Jan Antonin Rutowski, PhD. na Katolíckej univerzite v Ružomberku vo funkcii docenta na
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Od roku 2015 je mimoriadnym
profesorom -

Univerzita Rzeszowska (UR), v Rzeszowie, Poľsko,

Lekárska Fakulta

(Wydziała Medyczny UR), odbor: Farmakológia, Toxikológia a Verejné zdravotnictvo;
Vedecká aktivita kandidáta na inauguráciu splňuje a v mnohých ukazovateľoch
prekračuje požadované pemzum. Kandidát je autorom/spoluautorom 8 monografií, 9
vysokoškolských učebníc a skrípt, 86 publikácií, z toho je 61 uverejnených v zahraničných
periodikách a 49 x je prvým autorom. Kvalitu jej publikačnej aktivity dokladuje ich vysoká
citovanosť (251 citácií) doma aj v zahraničí. Vedecké aktivity ale aj odbornú akceptáciu Doc.
Dr. hab. Jan Antonina Rutowskeho, PhD. dokumentuje aj bohatá účasť na odborných
konferenciách a iných vedeckých projektoch.

Kandidát bol/je školiteľom niekoľkých

doktorandov, vypracoval desiatky oponentských posudkov bakalárskych, diplomových
a doktorandských prác. Bol hlavným investigátorom, resp subinvestigátorom 8 výskumných
projektov.
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Doc. Dr. hab. Jan Antonin Rutowski, PhD. je členom redakčnej rady 1 odborného
časopisu a od roku 1999 vice - President of the Bioethic Commitee in Polish Physician
Chamber in Tarnów (Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie, Tarnow, Pol‘sko).

Záverečné stanovisko
Prehľad odbornej kvalifikácie, pedagogickej, vedeckej a spoločenskej aktivity jednoznačne
dokladujú skutočnosť, že
Doc. Dr. hab. Jan Antonin Rutowski, PhD. je vyhranenou a významnou vedeckou
osobnosťou uznávanou autoritami doma aj v zahraničí. Pracovné nasadenie, vedecké
výsledky, vysoký etický a morálny profil menovaného sú zárukou úspešného pôsobenia
v odbore Verejné zdravotníctvo a preto jeho inauguráciu na Profesora v tomto odbore
odporúčam.

17.6.2019

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Fakulta zdravotníctva SZU
Banská Bystrica
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